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“Hoje a economia demanda
educação. Todas as
áreas se tornam globais,
e isso acirra ainda
mais a concorrência
entre os profissionais”

Embora ainda abaixo das necessidades do país, número de doutorandos
dobrou e cursos avançam no critério de qualidade da Capes

DESENVOLVIMENTO

T
erminar uma faculdade já não
representa necessariamente o
fim da vida acadêmica no Bra-
sil. Se há alguns anos a conclu-
são do ensino superior era privi-
légio de poucos no país, hoje

cumprir essa etapa já não parece suficiente
para a formação profissional e, principalmen-
te, para buscar as melhores vagas no merca-
do de trabalho. Como resultado desse cená-
rio, são cada vez mais crescentes o número e
a variedade da oferta de cursos de pós-gra-
duação que se espalham por todo o país.

“Hoje a economia demanda educação. To-
das as áreas se tornam globais e isso acirra
ainda mais a concorrência entre os profissio-
nais”, diz Santiago Iñiguez de Onzoño, pre-
sidente do IE — uma das principais escolas
de negócios da Espanha. “Minha percepção
é que o Brasil tem todas as condições para
formar profissionais de alta qualidade. Tem
também necessidade disso, especialmente
agora que o desemprego no país praticamen-
te não existe mais.”

Neste sentido, o aperfeiçoamento dos
brasileiros via pós-graduação vem em to-

dos os níveis, seja nos cursos definidos co-
mo strictu senso (que são formados por
mestrados e doutorados) ou nos chama-
dos lato sensu, que são as especializações.
Em dezembro de 2010, a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su-
perior (Capes), divulgou um panorama po-
sitivo para os cursos de mestrado (acadê-
mico e profissional) e de doutorado de to-
do o país. Foram analisados 2.718 progra-
mas — 20% mais que no levantamento an-
terior — e a qualidade deles melhorou. A
maior parte (33,9%) obteve nota 4 em
uma escala que vai de 1 (pior) a 7 (me-
lhor). O crescimento dos considerados ex-
celentes e com qualidade de nível interna-
cional, que recebem nota 6 ou 7, foi de
35,4% (de um total de 321).

No ano passado, segundo dados do Censo
da Educação do Ministério da Educação
(MEC), foram registradas 173.408 matrícu-
las em cursos de pós-graduação no país. A
maioria busca cursos de especialização,
que, inclusive, também podem ser ministra-
dos por instituições que ofereçam ensino à
distância. De acordo com o MEC, o Brasil

possui mais de 8.866 cursos deste tipo, sen-
do a maior parte (89,5%) ministrada em Ins-
tituições de Ensino Superior (IES) particula-
res, segundo os dados mais recentes, de
2007. A região Sudeste concentra o maior
número de cursos ofertados (4.955), segui-
da por Centro-Oeste e Nordeste (1.232 e
1.224 cursos, respectivamente). Todas as
Instituições de Ensino Superior existentes
no Brasil podem oferecer cursos de pós-gra-
duação, que somam 2.314, já que eles inde-
pendem de qualquer tipo de autorização, re-
conhecimento ou renovação de reconheci-
mento do MEC.

Aquém do necessário

Mas, mesmo que seja positivo o registro de
crescimento em quantidade e qualidade na
oferta de cursos de pós-graduação, o cená-
rio ainda está longe do que se esperaria de
uma nação em crescimento pujante como é
o caso do Brasil. Calcula-se que o país teria
de formar ao menos 20 mil doutores por
ano. No ano passado, contudo, apenas 12
mil pós-graduandos receberam o título de
doutor e 41 mil, o de mestre — e, apesar de
estar abaixo da expectativa, esses números
mostram que o país dobrou a quantidade for-
mados em doutorado em 10 anos. O investi-
mento em pesquisa também ficou aquém do
esperado. A previsão era de que somassem
ao menos 1,5% do Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro, mas não ultrapassaram
1,25% em 2010.

Continuidadenosestudosentra
nocurrículodosexecutivos
TEXTOS CLAUDIA BREDARIOLI

Maistemponasaladeaula:

segundooMEC, foramregistradas

173,4milmatrículas emcursosde

pós-graduaçãonopaísem 2010
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8,7 mil
é o número de pós-
graduandos do Brasil,
marca que deixa
o país atrás de países
como Vietnã e Nepal.

APERFEIÇOAMENTO

+ Networking

+ Empreendedorismo

+ Orientação de carreira

+ Conteúdo 

Aluno de Pós-Graduação 
FAAP tem vantagens e 
serviços exclusivos.

FAAP Pós-Graduação. 
Para quem procura mais que pós-graduação.

Ribeirão Preto 
(16) 3913-6300

posrp.secretaria@faap.br

São José dos Campos 
(12) 3925-6400

possjc.secretaria@faap.br

São Paulo - Sede 
(11) 3662-7449

pos.secretaria@faap.br

MATRÍCULAS ABERTAS
Conheça nossos cursos - www.faap.br/pos

A

Empresas e governo agem para garantir experiências fora do país, incluindo definitivamente
a cooperação internacional no processo de desenvolvimento profissional

130 mil
é o número de chineses
que estão fazendo
cursos de pós-graduação
nos Estados Unidos.

concorrência que agora ga-
nha dimensão internacio-
nal tanto na esfera profis-
sional quanto na de estu-
dos também começa a en-
volver o Brasil. Mas, por

mais que o cenário esteja em transforma-
ção, Luiz Valcov Loureiro, diretor executi-
vo da Fulbright no Brasil, aponta que o país
ainda está longe de ter uma participação
contundente no trânsito internacional de
geração de conhecimento.

Ele cita, por exemplo, que dentre os estu-
dantes de pós-graduação estrangeiros nos
Estados Unidos, 130 mil são chineses, 100
mil são indianos, 70 mil são coreanos, 30
mil são canadenses, 25 mil são japoneses.
Nesta lista, o Brasil soma 8,7 mil pós-gra-
duandos, atrás de países como Vietnã e Ne-
pal. Só a participação de chineses cresceu

30% de 2009 para 2010. Os números brasilei-
ros ficaram praticamente estáveis. Mas a ex-
pectativa é de crescimento com novos pro-
gramas do governo. E, segundo Loureiro, é
perceptível o aumento da procura de bolsis-
tas da Fullbright de outros países para traba-
lhar nos escritórios brasileiros.

Na Fapesp — a principal agência de fo-
mento à pesquisa do estado de São Paulo
— a crença é de que não há mais caminho
de volta para o processo de intensificação
da cooperação internacional no desenvol-
vimento de conhecimento. Mais do que is-
so, conforme aponta o diretor da institui-
ção, Carlos Henrique de Brito da Cruz, é
premente a necessidade de a construção
do conhecimento ser colaborativa e produ-
zida globalmente.

Não são só o governo e as empresas brasi-
leiras que estão se movimentando para con-

tribuir para que mais brasileiros estudem no
exterior. Universidades estrangeiras veem
no crescimento do país uma oportunidade
para atrair novos estudantes. E o programa
Ciências sem Fronteiras lançado recente-
mente pelo governo federal é o que mais
vem despertando o interesse dessas institui-
ções, especialmente pela possibilidade de
custear cursos sanduíches (que permitem
ao aluno cumprir parte de sua carga no Bra-
sil e completar os estudos fora do país) en-
tre as cerca de 75 mil bolsas previstas para
serem distribuídas a estudantes de pós-gra-
duação. (leia mais na pág. 8). Segundo Jamil
Hannouche, diretor do Santander Universi-
dades, esta e outras iniciativas mostram que
o Brasil aponta claramente para uma nova
condição política na educação. “Hoje o ce-
nário é outro no país e a mobilidade interna-
cional faz parte dele”, diz. ■

Estudantesvãoaoexteriore
estrangeirosmiramomercado local
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Cursos de gestão de pessoas e estratégia são os mais procurados

Os cursos mais procurados

pelos alunos são os ligados

à gestão estratégica e

de pessoas. Na Fundação

Dom Cabral, a preferência

é por cursos de formação

de líderes, seguidos pelos

de gestão estratégica.

Também há interesse por

programas ligados à inovação,

revela Paulo Resende,

diretor de desenvolvimento

da Dom Cabral.

O gerenciamento de equipes

também é um dos campeões

de procura no Insper.

“A gestão de pessoas

é trabalhada com foco no

pensamento crítico, para

a solução de problemas

complexos”, segundo Luca

Borroni-Biancastelli, diretor

acadêmico de educação

executiva do Insper.

Também há grande interesse

por cursos que ajudam

a desenvolver aptidões

para lidar com outras

culturas, como os de gestão

estratégica internacional.

São cursos que trabalham

as habilidades não técnicas

(soft skills, em inglês).

“Trata-se de ser sutil

na maneira de se

administrar, e que pode

fazer toda a diferença

na gestão de pessoas”,

diz Biancastelli.

Treinamentos internacionais

também atraem alunos

na Fundação Instituto

de Administração-FIA.

O programa mais

procurado é o de gestão

estratégica internacional,

segundo o coordenador

da escola, James Wright.

PREFERÊNCIAS

Divulgação

capacidade de entender as
necessidades das empresas
e a constante moderniza-
ção da grade curricular são
os principais pilares do re-
conhecimento que as esco-

las brasileiras de negócios vem obtendo
no mundo.

“Os clientes são os donos do conhecimen-
to, e é preciso construir os cursos de educa-
ção executiva junto com eles”, disse Paulo
Resende, diretor de desenvolvimento da
Fundação Dom Cabral (FDC).

A instituição mineira apareceu em quinto
lugar no ranking deste ano da publicação
britânica Financial Times das 50 melhores
escolas de educação executiva. Na edição de
2010, estava em sexto.

As posições são obtidas pela média das no-
tas recebidas pelas escolas nos rankings de
programas abertos e customizados (enco-
mendados pelas companhias).

A lista deste ano também traz o Insper (ex-
Ibmec São Paulo), na 25ª colocação (27º em
2010), e a Fundação Instituto de Administra-
ção - FIA, em 29º lugar. Em 2010, a FIA não
estava na lista das 50 melhores.

Em seus cursos de gestão, a Fundação
Dom Cabral tem procurado dar mais espa-
ço para o estudo de empresas brasileiras no
exterior. “Importamos menos conhecimen-
to e trazemos mais casos de empresas brasi-
leiras modelos”, segundo Resende.

De acordo com ele, práticas gerenciais de
empresas como Vale, Petrobras e Embraer
são consideradas avançadas e servem de ba-
se para modelos que analisam o sucesso da
internacionalização.

Para intermediar e trabalhar o conheci-
mento nas salas, cabe aos professores atuar
mais como mediadores e facilitadores de dis-
cussões. “O estilo tradicional do docentes,
de passar conhecimento, está perdendo es-
paço”, destaca Resende.

No Insper, a interação entre professores
e alunos nas salas de aula é estimulada pelo
espaço físico em forma de anfiteatro, idên-
tico ao da universidade de Harvard, nos Es-
tados Unidos.

“É um tipo de ambiente que faz a diferen-
ça, pois facilita a ligação não só entre docen-
tes e alunos, mas de alunos para alunos”, ob-
serva Luca Borroni-Biancastelli, diretor aca-
dêmico de educação executiva do Insper.

A troca de experiências nas salas de aula
ajuda a acelerar o conhecimento e formar
profissionais mais preparados, de acordo
com James Wright, coordenador de cursos
internacionais da FIA.

“Por ser dinâmico e desafiador, o merca-
do brasileiro funciona como um campo de
provas”, observa.

Para manter os cursos atualizados, a Dom
Cabral realiza pesquisas periódicas com as
empresas a respeito da adequação do con-

teúdo aplicado. “O portfólio de nossos cur-
sos é renovado em cerca de 20% a cada ano,
seja pela criação de novos treinamentos ou a
reestruturação de antigos”, conta Resende.

Para se candidatar aos cursos de educação
executiva, o candidato tem que ocupar um
posto gerencial e possuir experiência em

coordenação de equipes. Independente dis-
so, a qualificação profissional deve ser pro-
curada em todos os níveis, defende Wright.

“O Brasil está perdendo a corrida da pro-
dutividade. A chave para reverter essa situa-
ção é a educação básica e a qualificação pro-
fissional de todos os níveis”, assinala.

Milena Neves

Aproximação com empresas e grade atualizada destacam instituições brasileiras como
a Fundação Dom Cabral, o Insper e a FIA em ranking das 50 melhores do mundo

DESEMPENHO

“Os clientes são os donos
do conhecimento, e é
preciso construir os cursos
de educação executiva
junto com eles”

A

Escolasbrasileirasobtêm
reconhecimento internacional

TEXTO ANDRÉ INOHARA

JamesWright,daFIA:

“Porserdinâmico edesafiador,

omercadobrasileiro funciona

comoumcampodeprovas”
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O

Rodrigo Capote

Governo federal deve implementar políticas para avaliar opções no
mercado e oferta de bolsas de estudo, diz o coordenação da Cogeae/PUC

“
governo federal deve imple-
mentar uma política para os
cursos de educação continua-
da, com critérios de avaliação
e com destinação de bolsas de
estudo como forma de melho-

rar a qualidade do ensino para o aperfeiçoa-
mento profissional. Essa é a opinião de Luiz
Guilherme Conci, coordenador da Cogeae,
Coordenadoria Geral de Especialização, Aper-
feiçoamento e Extensão da PUC - São Paulo.
Segundo Conci, a medida forçaria as entida-
des a oferecerem um ensino de qualidade
comprovada, além de ajudar o candidato na
escolha de onde estudar. “Há uma oferta mui-
to grande desses cursos, e a avaliação seria
uma maneira de exigir das escolas determina-
das atribuições. Isso já é feito na graduação e
na pós-graduação”, afirma o coordenado.

Com o reconhecimento de que só o diplo-
ma de graduação não garante o emprego,
proliferam as modalidades de aprimoramen-
to profissional nas mais diversas áreas do co-
nhecimento. São cursos livres, semipresen-
ciais de curta e média duração, de gestão,
de liderança, até os conhecidos MBAs (Mas-
ter of Business Administration). Todos pro-
metem capacitar para os novos desafios do
mundo do trabalho.

O MEC (Ministério da Educação) não sabe
quantos cursos de educação continuada
existem no mercado. A Anamba (Associa-
ção Nacional de MBA), fundada em 2004, es-
tima que no Brasil há 9 mil especializações
só em MBA. No entanto, somente 17 são cre-
denciados pela organização, em apenas sete
escolas. A entidade criou um selo para ates-
tar os cursos que credencia.

Adaptação

A mudança constante dos processos de pro-
dução e das formas de relacionamento pes-
soal, devido ao avanço das tecnologias, tem
levado a uma outra realidade e uma constan-
te adaptação ao novos rumos do mercado.

“Se a gente não se adaptar vai ficar pelo
caminho. Temos que estar mais próximos
das empresas, dos executivos, de quem con-
trata pessoal. No geral, a academia conversa
pouco com as empresas, isso retarda as solu-
ções de qualificação e a elaboração de um
currículo apropriado”, diz Maurício Quei-
roz, diretor da Faculdade FIA de Administra-
ção e Negócios.

No ritmo em que as mudanças ocorrem,
não haveria tempo hábil para incorporar os no-
vos conhecimentos aos currículos escolares, le-
vando as próprias corporações a assumirem a
qualificação profissional de seus empregados.

Para atender prontamente a demanda, o
Insper criou cursos customizados com abor-
dagem consultiva. Uma equipe de coordena-
ção parte de um diagnóstico principal, para,

então, estruturar um programa educacional
adequado. Assim, as aulas são desenvolvi-
das de forma direcionada para preencher as
necessidades específicas de uma compa-
nhia e de seus profissionais.

“Na velocidade que se processa a informa-
ção, os procedimentos de aprendizagem de-
vem sempre se renovar. A busca pela exce-
lência no ensino tem que ser a meta de qual-
quer centro de formação”, afirma Aloísio
Buoro, professor de Gestão Estratégica de
Recursos Humanos do Insper.

O Cogeae também trabalha em parceria
com grupos empresariais e até planeja ativi-
dades no próprio local de trabalho. A insti-
tuição oferece, em média, 300 cursos por se-
mestre. As áreas mais procuradas são Direi-
to, Gestão, Psicologia e Educação. A entida-
de recebe anualmente 16 mil alunos.

Experiência comprovada

Para acompanhar a dinâmica do mercado, e
se adequar às novas demandas, Conci diz
que é imprescindível às instituições de ensi-
no terem professores em seus quadros que
comprovem sua experiência em soluções
profissionais.

“Além dessa experiência, o docente de-
ve ter um senso crítico apurado, para po-
der refazer pensamentos pré-concebidos e
apresentar novas saídas de gestão e negó-
cios”, afirma o coordenador da Cogeae.

Pesquisa da Anamba de 2009 sobre o per-
fil do aluno de MBA mostra que os princi-
pais motivos para a escolha de um curso são
o professor, a tradição e a imagem da escola
e o programa do curso.

Para Queiroz, da FIA, os planos de ensino
destinados a formação de mão de obra espe-
cializada devem oferecer um conhecimento
sólido sobre a economia, a cultura e a socieda-
de brasileiras. “O interesse pelo Brasil é enor-
me. Entender bem o país e indicar as oportuni-
dades para os investidores estrangeiros devem
ser habilidades de um profissional qualifica-
do”, afirma.

O levantamento da Anamba mostra tam-
bém que 68,6% dos alunos de MBA são ho-
mens, 48%ocupam cargo de gerência, 33,3%
são supervisores, coordenadores e analistas,
56% têm experiência acima de 10 anos e pos-
suem uma idade média de 33,5 anos.

Demandaporaulasnasempresascresce30%naFGV

Há uma oferta
muito grande
desses cursos,
e a avaliação seria
uma maneira de
exigir das escolas
determinadas
atribuições

Luiz Guilherme Conci

Coordenador da

Coordenadoria Geral

de Especialização

da PUC (Cogeae)

A necessidade das empresas de formar e reter talentos tem impulsionado

o desenvolvimento de cursos específicos para as companhias. Nos dois últimos

anos o número de clientes da Fundação Getúlio Vargas em seu programa

FGV in company aumentou 30%, de 105 organizações em 2009, para

137 neste ano. Entre as maiores empresas brasileiras, é a área de energia

que mais demanda atualmente esses cursos na FGV. Neste ano, segundo

a instituição, foram desenhados programas customizados para empresas

que respondem por 73,2% do faturamento do setor contabilizando

66 turmas. Os bancos também se destacam com a realização de 88 turmas.

Cursosproliferamcomabuscade
profissionaisporcrescimento

TEXTO GÉRSON TRAJANO

NA HORA DA ESCOLHA

Principais fatores considerados pelos 
estudantes quando se inscrevem em cursos 
de educação continuada

Fonte: Anamba 0 2 4 6

INFRAESTRUTURA DE  TI

CREDENCIAMENTOS

ACERVO BIBLIOGRÁFICO

PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

INFRAESTRUTURA PREDIAL

PARCERIAS INTERNACIONAIS

ACESSIBILIDADE/LOCALIZAÇÃO

QUALIDADE DAS SALAS DE AULA

HORÁRIO DAS AULAS

MATERIAIS DIDÁTICOS

NETWORKING

RANKINGS

PROGRAMA DO CURSO

TRADIÇÃO/IMAGEM DA ESCOLA

PROFESSORES 4,6

4,5

4,4

4,0

3,8

3,7

3,6

3,4

3,3

3,3

3,2

3,2

3,2

3,0

3,0

PESQUISA COM NOTAS DE 1 A 5

AloisioBuoro,do Insper:aulas

direcionadasparapreencher

necessidadesespecíficas
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Pesquisas revelam que
a falta de capacitação
técnica é a maior
responsável pela
não contratação

EMPREGO

Divulgação

N
Maior procura por
supercandidato
se deve, em parte,
à crise econômica
mundial, que levou
as multinacionais a
preferirem poucos
colaboradores
qualificados
trabalhando em
equipes enxutas
para reduzir custos

TEXTOS ROSE MERCATELLI

o ranking dos países com difi-
culdades no preenchimento de
vagas disponíveis no mercado
de trabalho, o Brasil ocupa a
terceira posição, divulgou a
Pesquisa Anual de Escassez de

Talentos do ManpowerGroup 2011. Para 57%
dos 876 empregadores brasileiros, o maior
empecilho na seleção e contratação de colabo-
radores é a falta de qualificação de mão de
obra, principalmente, nas áreas técnicas.
“Durante anos, o Brasil privilegiou o ensino
universitário, em detrimento dos cursos téc-
nicos e tecnólogos. Essa defasagem ainda con-
tinua. Para complicar, a maioria dos cursos
de graduação não conseguem suprir as neces-
sidades de um mercado cada vez mais exigen-
te, em vista das constantes mudanças e avan-
ços tecnológicos que acontecem em todos os
setores”, aponta Márcia Almström, Diretora
de Recursos Humanos da Manpower Brasil.

Falta engenheiro na praça

Entre os profissionais com cursos universitá-
rios a maior demanda, sem dúvida, é por en-
genheiros de todos ramos. “Existem 600
mil engenheiros ativos no país. Mas, segun-
do pesquisas de órgãos de classe, até 2014,
serão necessários mais 300 mil engenheiros
para suprir a demanda do mercado brasilei-
ro. Em contrapartida, as faculdades de Enge-
nharia formam apenas 30 mil profissionais
por ano”, afirma Fernando Montero da Cos-
ta, diretor de operação da Human Brasil.

Ás áreas mais deficitárias são engenharia
naval, civil, química de petróleo e gás, mi-
nas e agronomia. “Em consequência, os se-
tores mais afetados pela falta de profissio-
nais qualificados são os da construção civil,
extração de petróleo, logística, transporte e
produção industrial”, relata João Xavier, di-
retor geral da Ricardo Xavier Recursos Hu-
manos, de São Paulo.

E quando a contratação exige uma alta espe-
cificidade de conhecimentos, como a do setor
de óleo e gás ou de geotecnia, ramo da enge-

nharia civil importante na construção de rodo-
vias e pontes, ai o caldo entorna de vez. “São
carreiras para as quais existem pouquíssimo
cursos no Brasil, seja de graduação ou de pós.
A saída, muitas vezes, tem sido contratar espe-
cialistas estrangeiros para preencher as vagas
oferecidas”, diz Montero da Costa.

Procura-se profissional multiplataforma

Especialização ou mestrado, presencial ou à
distância, não importa. Ao que tudo indica,
a melhor saída para os profissionais diplo-
mados conseguirem boas colocações no
mercado parece ser mesmo a educação con-
tinuada em cursos pós faculdade: “A pós-
graduação é exatamente o aprofundamento
no conhecimento em uma área mais especí-
fica. Os resultados são melhores quando o
profissional tem certeza do que quer, do
que gosta e do que precisa”, diz o diretor da
Ricardo Xavier Recursos Humanos.

Mas uma pós graduação não serve apenas
para suprir as carências da formação acadêmi-
ca. Os cursos também ajudam na formação de
um profissional multiplataforma, persona-
gem cada vez mais solicitado pelas empresas.

Hoje não basta que um engenheiro seja
um craque em movimentação de solo para a
fundação de pilastras de uma gigantesca
ponte oceânica, por exemplo. Além de espe-
rar que o candidato seja uma verdadeira en-
ciclopédia a respeito de assunto tão específi-
co, as empresas dão preferência ao especia-
lista que também entenda de gestão de pes-
soas, de negócios ou finanças.

A situação se repete em quase todos os seto-
res. “Um profissional de marketing que tam-
bém entenda de e-commerce e saiba fazer a
interação entre empresa, consumidor e redes
sociais, por exemplo, tem maiores chances de
conseguir uma boa vaga no mercado de traba-
lho do que aquele que é competente apenas
em sua área”, exemplifica Márcia Almström.

Quando menos é mais

A mudança de perfil na procura de um su-
per candidato se deve, em parte, à crise eco-
nômica que atinge países da Europa e os Es-
tados Unidos, que têm empresas espalhadas
por todos os continentes. Para diminuir cus-
tos, os empregadores preferem dar chance
a poucos colaboradores qualificados traba-
lhando em equipes enxutas. Para atingir es-
se objetivo, claro, aumentam o grau de exi-
gência sobre os candidatos. “O que não sig-
nifica que os salários oferecidos sejam con-
dizentes com o grau de exigência das empre-
sas para o preenchimentos dos cargos”, en-
fatiza João Xavier, executivo da Ricardo Xa-
vier Recursos Humanos.

Tem mais: são tantas as mudanças que
ocorrem em um pequeno espaço de tempo
em áreas como informática, computação e
sistemas de comunicação, por exemplo,
que basta um mínimo de descuido para que
o profissional se sinta defasado. “As áreas
de Tecnologia demandam cada vez mais um
aprimoramento contínuo, pois as mudanças
acontecem em uma velocidade espantosa”,
conclui Rubens Hannun, diretor presidente
da H2R, de São Paulo, empresa especializa-
da em pesquisas de mercado.

Mercado
detrabalho
sai àcaça
de talentos

NO TOPO

O Brasil está entre os países com maior dificuldade 
para preencher postos de trabalho*

Fonte: ManpowerGroup     *Pesquisa com 40 mil empregadores em 39 países 

realizada no primeiro trimestre deste ano
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80%

67%

57% 54% 54% 53% 52% 51% 48% 46%

MonterodaCosta:altaespecificidade

dotrabalhomuitasvezesexige

contrataçãodeespecialistasnoexterior
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ENGENHARIA
O Brasil precisa urgente

de melhorias nos

sistemas de comunicação,

transportes, energia.

Daí os investimentos para

a construção de hidrelétricas,

usinas de refino de

etanol e petróleo, linhas

de metrô e trens urbanos,

além da expansão e

modernização constantes

de tecnologias como banda

larga e da exploração de novas

jazidas de petróleo e gás.

Cursos: engenheiros com

pós-graduação nas áreas de

finanças, negócios, gestão de

pessoas e gestão empresarial

são valorizados no mercado

financeiro e podem trabalhar

em bancos e áreas contábeis

de grandes empresas.

MEIO AMBIENTE
Além da preservação dos

ecossistemas ameaçados e da

contenção do aquecimento

global, o grande desafio

dos especialistas é associar

o desenvolvimento

socioeconômico com a

sustentabilidade dos meios

naturais renováveis.

Cursos: existe uma variedade

enorme de cursos de

pós-graduação nessa área, seja

para fazer um projeto de uma

casa “verde” até os que têm

um alto grau de especificidade,

como a especialização

em créditos de carbono.

TURISMO
“O turismo é o segundo setor

que mais recebe profissionais

estrangeiros devido à

carência de profissionais

especializados”, diz

Fernando Montero da

Costa, Da Human Brasil.

Cursos: a principal meta

das pós em turismo é

orientar o profissional

para uma associação

entre turismo e negócios.

Alguns são direcionados

para gestões em hotelaria

e pessoas, enquanto

outros visam o turismo

ambiental e sustentável.

AGRONEGÓCIO
O agronegócio no Brasil

é um setor extremamente

profissional, com um

número considerável de

empresas globais atuando

no mercado. “A demanda

por engenheiros agrônomos

com especialização em

produção de alimentos

é grande”, informa Márcia

Almström, da Manpower Brasil.

Cursos: profissionais

das áreas de administração,

contabilidade ou comércio

exterior podem se

especializar em agronegócios,

principalmente quando

há interesse em aprender

mais sobre o mercado

de commodities. Em geral,

os cursos englobam

conhecimentos em

administração, marketing,

contabilidade, recursos

humanos e gestão, voltados

para o agrobusiness.

LATO SENSU - visa o

aperfeiçoamento, atualização

e otimização da prática

profissional. Essa categoria

engloba os cursos de

especialização e o MBA.

Especialização: é o caminho

para quem deseja se

especializar em uma área

específica, que pode estar

ou não relacionada à sua

graduação. Um administrador

de empresas, por exemplo,

pode se especializar

em administração pública,

hoteleira ou hospitalar.

MBA - sigla do inglês Master

in Business Administration,

ou mestre em administração

de empresas.

No Brasil, o MBA entra

na categoria de curso

de especialização para

profissionais que já estão

atuando no mercado

de trabalho e querem se

aprimorar nas áreas

de gestão e negócios.

STRICTO SENSU - são os

cursos voltados à pesquisa

e formação científica.

Por isso, são indicados para

quem quer seguir carreira

acadêmica. Nessa categoria,

encontram-se os cursos

de mestrado e doutorado.

MESTRADO: o objetivo do

mestrando é estudar e dominar

um assunto específico

dentro de sua área de

trabalho. Por exemplo:

uma fonoaudióloga pode

fazer um mestrado em

Comunicação, tendo como foco

de interesse a voz humana.

É direcionado para quem quer

ser professor, pesquisador

ou deseja ampliar seus

conhecimentos para atuar

melhor no mercado de trabalho.

DOUTORADO: em geral

vem depois da conclusão

do mestrado e é feito

para quem já está na carreira

acadêmica, dando aulas

ou fazendo pesquisas.

OFUTUROÉAGORAVEJAASDIFERENÇASNAHORADEIRALÉMDAGRADUAÇÃO

Para acertar na escolha, veja o que cada um dos cursos
oferece. Existem duas modalidades de pós-graduação

Confira alguns setores que apresentam ofertas de vagas para profissionais
qualificados e sugestões de cursos de pós-graduação
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s oportunidades para quem
quer cursar a graduação,
mestrado ou doutorado no
Brasil e no exterior aumen-
taram. O governo federal
pretende conceder bolsas

para estudantes brasileiros por meio do pro-
grama Ciência Sem Fronteira (CsF) em 18
áreas do conhecimento. O programa vai
privilegiar as modalidades sanduíche, em
que o aluno passa um período no Brasil e ou-
tro no exterior.

Para cada modalidade, o programa, geri-
do pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior) e pelo
CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico), estabele-
ce critérios de seleção. São essas entidades
que dão a aprovação final dos nomes indica-
dos pelas universidades, que têm processos
seletivos internos. De forma geral, o candi-
dato precisa ter bom desempenho acadêmi-
co e conhecimento do idioma do país para
onde pretende ir. Além disso, a seleção tam-
bém leva em conta a qualidade da institui-
ção de destino.

Na primeira chamada pública do Ciên-
cias sem Fronteiras, feita pela Capes, 7.007
estudantes de 165 institutos brasileiros se
candidataram. Em janeiro, cerca de 1.500
graduandos partem para universidades
nos Estados Unidos, onde estudarão duran-
te um ano. Os alunos selecionados serão
distribuídos pelas 250 instituições america-
nas que aderiram ao programa brasileiro.
O CsF pretende fomentar a qualificação de
75 mil estudantes até 2014, em áreas estra-
tégicas para a economia, mas que enfren-
tam escassez de mão de obra qualificada
(veja quadro acima).

Interesse público

A demanda brasileira por estudar fora e o in-
teresse de instituições estrangeiras pelos alu-
nos daqui resultaram no primeiro Salão Eu-
ropeu de Pós-graduação (Euro-Pós) realiza-
do no Brasil. O evento foi uma promoção
conjunta das instituições de fomento ao en-
sino superior da França (CampusFrance),
Alemanha (DAAD - Serviço Alemão de In-
tercâmbio Acadêmico) e Holanda (NUFFIC
- Organização Neerlandesa para Coopera-
ção Internacional no Ensino Superior) e
aconteceu em São Paulo no fim de semana
passado. O foco foi apresentar oportunida-
des de intercâmbio para os estudantes brasi-
leiros e discutir acordos de cooperação inte-
rinstitucional.

Diferente de outros eventos do tipo, esse
é o primeiro organizado por governos, e não
entidades privadas. “Para nós, o aluno bene-

ficia o seu país de origem e a relação econô-
mica franco-brasileira. A França, por exem-
plo, tem mais de 500 empresas no Brasil. Es-
se perfil é interessante para elas porque há
uma demanda grande por profissionais qua-
lificados, principalmente nas engenharias”,
afirma Thierry Valentin, um dos organizado-
res do evento.

Para o coordenador de relações interna-
cionais da Universidade de Campinas (Uni-
camp), Leandro Tessler, a presença de alu-
nos estrangeiros enriquece o ambiente uni-
versitário. Mas ele diz que, apesar dos bene-
fícios do projeto, o Ciência Sem Fronteiras
deve ser aprimorado nos próximos anos.
“Na verdade, o programa não estimula in-
tercâmbio, porque não prevê a vinda de alu-
nos estrangeiros, por isso parece muito
mais um programa de qualificação profis-
sional”, afirma. O executivo também acre-
dita que o CsF deve incorporar cursos da
área de humanas e sociais.

“O perfil dos cursos dá um indicativo cla-
ro de que são as áreas com déficit de mão
de obra. Não é um programa acadêmico e
por isso não contempla as ciências huma-
nas”, afirma.

Formada em Jornalismo pela Universida-
de Presbiteriana Mackenzie e prestes a pe-
gar o diploma do curso de Letras pela Uni-
versidade de São Paulo (USP), Lívia Lima da
Silva, 24 anos, deseja continuar sua forma-
ção com uma vivência no exterior. Mas acre-
dita que a oferta de bolsas para sua área é in-
suficiente e que a maioria das vagas para in-
tercambistas é paga. “Convênios com a USP
existem, mas a maioria é só para a FEA (Fa-
culdade de Economia e Administração) e Po-
li (Escola Politécnica)”, lamenta.

Desigualdades regionais

No Brasil, a concessão de bolsas para gradua-
ção, mestrado e doutorado no próprio país
vem aumentando com algumas estratégias
para diminuir as discrepâncias regionais. Se-
gundo informações da Capes, o Sudeste ainda
concentra a maior parte das bolsas concedi-
das — aproximadamente 45% — e também o
maior número de cursos oferecidos atualmen-
te — representando 53% do total do país.

Para se ter uma ideia, há apenas dois anos
foi concluído o primeiro doutorado em Rondô-
nia e os estados do Acre e Roraima ainda não
contam com nenhum curso de doutorado.

Um dos programas, o Ciência Sem Fronteira,
vai abranger 18 áreas e custear
experiências no país e no exterior

APOIO

A

Concessão de
bolsas para
graduação,
mestrado e
doutorado no país
aumenta com
estratégias para
reduzir defasagens
regionais

TEXTO GISELE BRITO

Governopromete
ampliarofertade
bolsasdeestudo

EM FOCO

Dezoito áreas estão no programa Ciência 
Sem Fronteira para concessão
de bolsas de estudo

Fonte: CNPq

ENGENHARIAS E DEMAIS ÁREAS TECNOLÓGICAS

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

BIOLOGIA, CIÊNCIAS BIOMÉDICAS E DA SAÚDE

COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 

TECNOLOGIA AEROESPACIAL

FÁRMACOS

PRODUÇÃO AGRÍCOLA SUSTENTÁVEL 

PETRÓLEO, GÁS E CARVÃO MINERAL 

ENERGIAS RENOVÁVEIS 

TECNOLOGIA MINERAL 

BIOTECNOLOGIA

NANOTECNOLOGIA E NOVOS MATERIAIS

TECNOLOGIAS DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 
NATURAIS

BIODIVERSIDADE E BIOPROSPECÇÃO 

CIÊNCIAS DO MAR 

INDÚSTRIA CRIATIVA 

NOVAS TECNOLOGIAS DE ENGENHARIA CONSTRUTIVA

FORMAÇÃO DE TECNÓLOGOS

APOIO NA FORMAÇÃO

Bolsas concedidas pelo CNPq, por ano

PAÍS DE DESTINO 2008

ESTADOS UNIDOS
FRANÇA
GRÃ-BRETANHA
ALEMANHA
ESPANHA
CANADÁ
PORTUGAL
ITÁLIA
AUSTRÁLIA
HOLANDA
SUÍÇA
BÉLGICA
NOVA ZELÂNDIA
SUÉCIA
CHILE
ARGENTINA
MÉXICO
DINAMARCA
ÁUSTRIA
ÍNDIA
IRLANDA
NORUEGA
ÁFRICA DO SUL
FINLÂNDIA
PERU
JAPÃO
POLÔNIA
SÍRIA
OUTROS/SEM INFO

TOTAL

185
71
59
50
32
40
23
26
17
13
14
6
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1

1

1

3

551

2009

186
74
69
64
38
37
25
17
13
15
14
7
1
2
1
3
2
3

0,3
0,3

1
2
1
1
1

0,2

3

579

2010

139
54
52
52
27
25
19
15
14
9
7
7
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

0,4
0,4
0,3
0,2
0,2

1

437

Inclui bolsas 
custeadas com 
recursos dos fundos 
setoriais. Não inclui 
bolsas de curta 
duração (fluxo 
contínuo)

O número de 
bolsas/ano, 
representa a média 
aritmética
do número de 
mensalidades pagas
de janeiro a 
dezembro: nº de 
mensalidades pagas 
no ano/12 meses = 
número de bolsas/ano

Desta forma,
o número de bolsas 
pode ser fracionário.
Exemplo:
18 mensalidades/12 
meses = 1,5 
bolsas/ano

NO EXTERIOR

NO BRASIL

FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

MESTRADO DOUTORADO PÓS DOC E PÓS DOC JR.

Fonte: CNPq

2008

2009

2010

9.005

10.129

10.315

7.990

8.482

8.890

899

1.056

1.167

O nº de bolsas/ano representa a média aritmética do nº de mensalidades pagas de jan a dez: nº de mensalidades 
pagas no ano/12 meses = número de bolsas/ano. Desta forma, o nº de bolsas pode ser fracionário
Exemplo: 18 mensalidades/12 meses = 1,5 bolsas/ano

De 1976 a 1993, devido a reajustes constantes nos valores das bolsas em decorrência da inflação,
utilizava-se a média ponderada para obtenção do nº de bolsas/ano  
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